
 

 

Holte Rideklub - Ekstraordinær generalforsamling 26. marts 2019 kl. 18 

Afstemning blandt klubbens medlemmer omkring forslag til vedtægtsændringer 

 

 Stemmeberettigelse på generalforsamlinger ændres fra medlemsskab af HRK i 6 mdr til 3 mdr. (paragraf 

5 i klubbens vedtægter)  

Dette betyder ydermere at forældre til juniormedlemmer er valgbare til bestyrelsen efter 3 mdr. frem 

for de nuværende 6 mdr. Valgbarhed er ikke afhængig af forældrenes medlemsskab af HRK. 

Forældre vil fortsat have stemmeret på børn og juniorers vegne. 

Forslaget er stillet for at imødekomme flere nye kræfter der derved har mulighed for at indtræde og 

tage del i bestyrelsesarbejdet. 

 Nedlæggelse af FU (forretningsudvalget) for at opnå en mere demokratisk bestyrelse (paragraf 7 i 

klubbens vedtægter) 

 

Vedtaget med stemmerne 18 til 9 

 

Holte Rideklub – Ordinær generalforsamling 26. marts 2019 kl. 19 

Uddeling af championater 

 

Dressur pony: 

Ingeborg Cederholm  - vinder 

Emilie Erlandsen – næstsidste plads 

 

Spring pony: 

Helene Mouritzen – vinder 

Molly Øvlisen – næstsidste plads 

 

Dressur hest: 

??? Gad – vinder 

Astrid Leth – næstsidste plads 

 

Spring hest: 

Louise Engelsted – vinder 

Chili Auscher – næstsidste plads 

 

 Valg af dirigent 

Christian Kledal er indstillet af bestyrelsen og vælges som dirigent 

 

 Formandens beretning v/ Catrine Hartvig Kledal 

2018 var på alle måder et turbulent år ikke mindst grundet historisk stor udskiftning i personalet, sygdom samt 

en uforudset tør sommer med dertil forhøjede hø og wrap priser. 

Et ekstra høtillæg blev pålagt alle medlemmer for at imødese de ekstra udgifter. Dette tillæg bidrog med et + på 

400 000 kr. til driften, men da udgifter til hø og wrap beløb sig til 700 000 kr. endte denne post med et 

underskud på godt 300 000 kr. Heri lå en kompensation for ikke at aftage de aftale hømængder fra 

leverandøren. 

Daglig leder stillingen blev ligeledes sat op fra tidligere 20 timer til 37 timer hvilket også indebar en ekstra 

lønomkostning. 



 

 

Underskuddet skyldes primært store udgifter til dyrlæge i rideskolen, ansættelse af rideskoleansvarlig samt de 

føromtalte stigninger i hø- og wrappriser. Derudover har der været et stort tab på salg af heste/ponyer. 

I sommeren 2018 blev der ligeledes foretaget en omprioritering af lånet, hvilket afstedkom en udgift på 127 000 

kr. til låneomkostninger. Øvelsen blev brugt til at nedbringe kassekreditten. 

De høje driftsomkostninger i 2018 har desværre også betydet et minmalt vedligehold. 

2018 endte alt i alt med et minus på godt 700 000 kr. Dette har kunne trækkes på kassekreditten. 

Af postitive tiltag kan nævnes.... 

Hø er blev afhændet til leverandøren, dog mod kompensation.  

Der er kommet ro på personalegruppen.  

Fokus på ledelsesgruppen. 

 

 Regnskabsberetning v/ Jesper Brønd-Jensen 

Regnskabet er påtegnet af revisor uden forbehold. 

Et minus på 711 000 dk. I 2018. 

HRK har en masse vedligehold i vente. 

2018 havde et overskud på pensionær indtægter på 1,1 mio. kr. – dette er dog en halv million kr. mindre end 

året før. Dette skyldes bl.a. øgede omkostninger til hø/wrap og halm og spåner på næsten 700 t.kr. samt 

personaleomkostninger til staldpersonale på 225 t.kr. Modsat har der været øget høtillæg på 400 t.kr. 

Rideskolen havde et underskud på 176 000 kr. mod et overskud på 200 000 kr. i 2017. 

Dette skyldes primært store dyrlægeregninger på skoleheste og -ponyer og ikke mindst at alle ikke heste og 

ponyer ikke har været korrekt værdifastsat. 

Renter og gebyrer er steget med godt 100 000 kr. grundet omlægning af lån. 

Stigning i prioritetsgælden på netto 1.850 t.kr. som følge af låneomlægning. 

Kreditorer er steget med 300-400 000 kr., primært båret af misligeholdelse af høkontrakten. 

 

Aktiver  

Ejendom 28 mio 

Driftsmidler 500k – stigningen skyldes investering i nyt hegn samt Multione maskine 

Dyr 400k 

 

Budget for 2019 er pt. minus 200 000 kr. hvilket der arbejdes hårdt på at optimere via forskellige tiltag. 

Budgettet er derfor ikke endeligt endnu for 2019. 

Indestående på kassekredit udgør pr. 31. december 2018 var 397 000 kr. men med det budget der foreligger nu, 

så vil denne være negativ med 443 t.kr. 31.12.2019 

 

 Fastsættelse af kontingent 

Det øgede hø-/wrap tillæg fortsættes sæsonen ud, dvs. Indtil 30. juni 2019 

Der regnes på de reelle omkostninger af diverse tillægsydelser såsom spåne-/pille-/smulderbokse samt øvrige 

ydelser og justeringer må forventes. Dette meldes ud senest 1. maj 2019. 



 

 

 

Fondsansøgninger – Mette Strand Gjerløff melder sig under fanerne. Mette mener at en beskrivelse af 

ungdomsprofiler i klubben vil være nyttige at tage med. 

Regnskabet er vedtaget 

Budget er ikke fremlagt da det fortsat er under udarbejdelse og derfor ikke vedtaget 

Vedtægtsændringer fra den ektraordinære generalforsamling skal stemmes om i 2. runde 

 Nedlæggelse af FU (forretningsudvalget) 

 Ændring i valgbarhed til bestyrelse fra medlemsskab i 6 mdr. til 3 mdr. 

  

Vedtaget med stemmerne 34 til 13 

 

Generelt: 

 Weekendfold ordning 

Forslag til en prøveperiode men en ny weekend foldordning blev gennemgået af forslagsstillere Pernille 

Grenaae og Anne-Marie Kruse. 

Afstemning blev foretaget med 34 mod 13 = 72% og er dermed vedtaget. 

Gode ideer og input kan sendes til daglig leder der vil samle alt sammen og fremlægege det på et 

evaluringsmøde der aftales efter periodens ophør. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter mødet og fordelte posterne som følger: 

 

Formand : Catrine Hartvig Kledal 

Næstformand : Anne-Sofie Gersdorff Schrøder 

Kasser : Signe Bjerrum (med teknisk assistance af Jesper Brønd-Jensen) 

Sekreær : Pernille Camåe 

Sportsudvalgsformand : Astrid Leth (med assistance af Signe Bjerrum) 

Junior repræsentant : Cecilie Duelund 

Rideskole repræsentant : Maria Bjerg 

1. Suppleant : Martin Rothe 

2. Suppleant : Rebecca Wright 

Kommunens repræsentanter : Alexander Friborg og Mette Poulsen fortsætter 

Revisor : Claus Carlsen fortsætter 

 

Der blev fordelt udvalg: 

 

- Sportsudvalg 

 

Andre udvalg vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde der er fastsat til: 

10. april 2019 kl 19:00 

 

 

 



 

 

 

 


